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ABSTRACT 

This is a reality that Saheeh of Imam Bukhari most authentic book after 

Qur’an kareem. Several scholars contribute towards literature on this 

great book. Among those Ahnaf scholars also have a great share which is 

hidden from the sight. This research explores that hidden scholars and 

their contributions on Saheeh of Imam Bukhari. Around 104 research 

contributions of Ahnaf scholars are discussed in this research paper. 
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الخيتلف إثناف يف أمهية الكتاب "اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسننو كأايمو" 
، كقبولو بُت األكساط العلمية كشهرتو  احلسنة منذما ألف احلديث كدكاكينو كمكانتو الفنية بُت كتبمن 

 إىل يومنا ىذا. 

فهو يعد من أعظم ادلصنفات احلديثية كأعالىا منػزلة، كأكثرىا شهرة حىت قالوا عنو: إنو أصح  
 اران، كترمجة كخترجيان، كنقدان كمحايةن.الكتب بعد كتاب هللا، كاستمرت عناية العلماء ٓتدمتو شرحان كاختص

كٔتا أف احلديث كعلومو ثركة عظيمة مشًتكة بُت أبناء األمة اإلسالمية، فلم يكن خطاب النيب صلى هللا  
، أكرجاؿ دكف آخرين، فهو ادلصدر التشريعي بعدكتاب هللا تعاىل منػزلة  عليو كسلم خاصان بقـو دكف قـو

 كمكانة.
لكتب احلديثية كاجملموعات يف علـو احلديث كفنونو مرجعان مجاعيان لكافة كألجل ذلك كانت ا   

العلماء على اختالؼ مشارهبم كآرائهم فهذا كتاب حنفي كىذا كتاب مالكي، كذلك الشافعي كآخر 
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حنبلي يستفيد منو الناس كلهم على اختالؼ مذاىبهم يف الفقو كتعبَتىم يف العقيدة كانتمائهم يف التزكية 
 ؾ .كالسلو 

فلم يكن االختالؼ العقدم بُت األشاعرة كادلاتريدية كالالفقهي بُت أتباع ادلذاىب األربعة،  
 حاجبان دينعهم من االستفادة أك االعتناء بكتاب أك العكوؼ عليو.

ككذلك اعتناء احلنفية ابجلامع الصحيح لإلماـ البخارم كعكوفهم عليو كاف عن اعتنائهم  
 م للسنة على اختالؼ ادلؤلف كرأيو يف فقهاء الكوفة كخاصة احلنفية.ابحلديث كعلومو، كتعظيمه

فكتاب اإلماـ البخارم كتاب حديثي الخيتص أبىل مذىب دكف آخر ، بل ىو كتاب األمة 
ادلسلمة مجعاء كيستفيد منو احلنفي كما يستفيد منو ادلالكي كاليقل عنايتهما ابلكتاب من عناية الشافعية 

 كاحلنابلة ابلكتاب.
كىذا خالؼ من يزعم أف السادة احلنفية اليعتنوف بشأف احلديث أك بشأف الدكاكين السنة  

النبوية؛ نظران منهم ألف بعض احملدثُت كانوا  يبدكف الرأم ادلخالف ذلم يف كتبهم كآتليفهم، كىذا ظن 
كالقرآف، كالفعل اليبٍت على أساس قومي، فاحلجب بُت احلنفية ككتب احملدثُت كقياـ احلجاب بُت احلنفية 

هللا أف يكوف مسلم يدعى اإلسالـ  كاليعتٍت بكتاب حديثي: زعمان منو أبف مؤلفو لو رأم غَت رأيو يف 
العقيدة أك الفقو، فالرأم رأيو كالفقو فقهو كلكن احلديث يشمل ادلسلمُت مجيعان، أما األخذ ْتديث دكف 

ديث أك احملدثُت؛ بل ىو أمر آخر يقـو على حديث فهو موضوع اجملتهدين، كالعالقة لو بتقليل شأف احل
 أساس قومي ينبغي أف يتعرؼ عليو يف مكانو.

ككاف بودم أف أمجع أمساء تواليف يف موضوع صحيح اإلماـ البخارم قاـ هبا سادتنا األحناؼ  
رمجة على مراألايـ  كالدىو بشأف اجلامع الصحيح من شرح أك ختريج أكنقد أك محاية أكتعليق أك حتشية أكت

إىل اللغات األعجمية أك غَته، فجمع لدم خالؿ ْتثي الطويل أمساء كتب كثَتة للسادة احلنفية، ماتدؿ 
على كثرة عنايتهم ابجلامع الصحيح، كمعرفتهم عالقتهم ابحلديث النبوم ػ على صاحبو الصالة كالسالـ ػ 

 يف آف كاحد.  
 كىذا ىو منهجي يف سرد األمساء كذكر ادلؤلفُت.  
د فيما يلي ما كقفت عليو من أمساء شركحهم، مرتبا ذلم على حسب حركؼ ادلعجم، مع ذكر كأسر 
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 عن نبذة حياهتم إف تيسر ذلك.
األبواب كالًتاجم للبخارم: لرحيانة اذلند, احملدث بركة العصر الشيخ دمحم زكراي الكاندىلوم  -1

 بشأنو تدريسان كلأليفان ىػ، ادلعركؼ بػ شيخ احلديث, من رجاؿ احلديث كادلعتنُت1041ادلتوىف 
قاـ بتدريسو كاالستفادة منو برىة  كتذكَتان، كاف لو اعتناء خاصان بصحيح اإلماـ البخارم, كقد

 من الدىر.

ابابن ابابن كترمجةن ترمجةن. فحول كتابو ىذا من  ،دقيقان شامالن  ث عن أبواب اجلامع الصحيح ْتثان ْت
 .(1)امل حيوىا كتاب كالشرح ذلذا اجلامعالفوائد احلديثية كمعاين اآلاثر كالشرح م

إرشاد القارم شرح صحيح البخارم: للشيخ ادلفيت احملدث رشيد أمحد اللدىيانوم, ادلتوىف سنة  -1
ىػ، كاف فقيهان ابرعان, ذاع صيتو يف ىذا الباب، كلو اعتناء خاص ابجلامع الصحيح  1014

 -شركح على حدة ذلذا الكتاب تدريسان كلأليفان, كلبعض من تلمذ عليو يف تدريس اجلامع
كىومؤسس دار اإلفتاء كاإلرشاد بناظم آابد كراتشي, كإليو تنسب اإلدارة جامعة الرشيد 

 .(2)-بكراتشي اليت أسست بعدكفاتو

 علي   بن أمحد الشهاب ادلسند احملدث للعالمة: البخارم صحيح شرح يف الدرارم إضاءة -3
 ىػ.1151ادلتوىف  ذىبادل احلنفي ادلنشأ الدمشقي ادلولد ادلنيٍت

, الصالة كتاب إىل فيو كصلذكرالكتاين يف" فهرس الفهارس" أنو لو شرحان للجامع الصحيح 
 .(3)كقفت عليو بدمشق، كلكنو مل يكملو

 آابدم اإللو  العباس أمُت بن حيِت العالمة لشيخل إعانة القارم يف شرح ثالثيات البخارم: -0
 .(4)اذلند, كاف كاسع العلم ككثَتاإلفادة يف العلماء فحوؿ أحد ىػ،1400ادلتوىف 

 .(5)امداد البارم يف شرح صحيح البخارم: للعالمة الشيخ عبداجلبار األعظمي -5

إنعاـ البارم شرح صحيح البخارم: للعالمة فضيلة الشيخ ادلفيت شيخ اإلسالـ دمحم تقي  -5
 .(6)العثماين حفظو هللا

دث الشيخ عاشق إالىي البلندشهرم   إنعاـ البارم يف شرح أشعار البخارم: للفقيو احمل -5
ادلدين, أحد مشايخ الكبار يف ىذا العصر, كتالميذ العالمة دمحم زكراي الكاندىلوم, ذا صيت 
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 .(7)حسن يف العلم كالتقول

أنوارالبارم يف شرح صحيح البخارم: للشيخ العالمة أمحد رضا البجنورم كىو عبارة عن أمايل  -5
 .(8)م, كالكتاب غزير الفوائدالشيخ دمحم أنور شاه الكشمَت 

إيضاح البارم أمايل على صحيح البخارم: للعالمة احملدث الشيخ فخر الدين ادلراد آابدم,  -9
تلمذعلى شيخ اذلند زلمودحسن, كقاـ بتدريس اجلامع الصحيح بعد استقالؿ العالمة 

 .(9)دمحمأنورشاه الكشمَتم يف جامعة دارالعلـو بديوبند

الع جامع الصحيح لإلماـ البخارم: للشيخ العالمة بشَت هللا رنغوين بشَت الدرارم دلن يط -14
 . (10)الربموم

بشَت القارم شرح صحيح البخارم: للشيخ غالـ جيالين ادلَتهتي الربيلوم يف رللد كاحد، كمل   -11
 .(11)يكملو

حتفة القارم ْتل مشكالت البخارم: للعالمة احملدث األصويل ادلتكلم ادلؤرخ الشيخ دمحم   -11
 .(12)ىػ1390يس بن دمحم إمساعيل الكاندىلوم ادلتوىف إدر 

تسهيل البارم يف حل صحيح البخارم: للعالمة األصويل الشيخ صديق أمحد الباندكم,   -13
مؤسس اجلامعة الصديقية يف ىتورا, ابنده مديرية أتربرديش ابذلند, ذا صيت حسن يف التدريس 

 .(13)كاإلفادة كالتقول كالصالح

 أبو مي،ر  الك   عبد بن زلمود بن أمحد من صحيح البخارم: للشيخ العاملتعليق على أحاديث   -10
 كيل ،االصل تركي ،ككفاة مولدان  ،ىػ1315ادلتوىف تونس أىل من حنفي، فاضل، العباس
سنة  اإلسالـ فمشيخة كالفتول، اجلناايت رللس رائسة   ىػ1155 الزيتونة ّتامع التدريس
 .(14)ىػ1313

األكحد ادلفنن الذكي البارع  األديب لفقيوالفاضل ا لشيخ: للبخارما صحيح أكائل على تعليق  -15
من  حنفي، فقيوىػ 1199ادلتوىف  البانقوسي احلليب الرمحن عبد بن صاحل بن القادر عبد

 .(15)قراءتو حُت ككتبها تدريسو حُت أماله فضالء حلب،

 حُت أمالىا ،مالبخار  صحيح أكائل على ةانفع تعليقة كلو :كقاؿ ادلرادم يف سلك الدرر
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  .(16)قراءتو حُت ككتبها ،تدريسو

 مشس ابشا كماؿ بن سليماف بن أمحدتعليقة على اجلامع الصحيح للبخارم: للعالمة الشيخ  -15
 .(17)كرجالو ابحلديث العلماء من قاضىػ, 904ادلتوىف الدين

 أىل حدأك  الفهامة، الرحلة، العالمة، العامل، اإلماـىو  قاؿ فيو صاحب "الطبقات السنية":
 كقلما ،كفضلو كمالو مجع من العيوف تر كمل مثلو، بعده خيلف مل من مصره، أىل كمجاؿ عصره،
 .(18)مصنفات أك مصنف كلو إال الفنوف من فن يوجد

 الركمي   الكفوم رستم بن حسُت: للشيخ العالمة للبخارم الصحيح اجلامع على تعليقة -15
 .(19)ىػ 1411 نةس اهب كتويف ادلكرمة مكة قضاء توىل ، احلنفي

 مناحلنفي,  اجلمايل دمحم بن أمحد بن علي بن فضيل: للشيخ البخارم صحيح على ةتعليق -15
 .(20)ىػ991ادلتوىف  حلب   بغداد، قضاء كيلمن القضاة، صل،األ ابلفرائض تركي العلماء

 احلنفي الركمي التوقايت حسن بن"  لطفي"  هللا لطف : للشيخالبخارم صحيح على تعليقة  -19
، كادلعاين، كالبياف، كادلنطق ،الكالـ علم ك ،الفقو صوؿأ يف مشارؾ عاملىػ، 940توىف ادل

 .(21)كغَتىا

تعليقة على صحيح البخارم: للشيخ العامل، اجلامع ادلعقوؿ كادلنقوؿ، ادلفيت دمحم يوسف بن  -14
 .(22)ىػ، كدفن ابلبقيع1155ادلفيت دمحم أصغر السهالوم ادلتوىف 

: للعالمة موسى بن دمحم التربيزم أبو الفتح، مصلح الدين ادلعركؼ تعليق على صحيح البخارم -11
 .(23)ىػ، فقيو حنفي533اببن أمَت احلاج ادلتوىف 

 ادلعركؼ األصل احلصٍت علي   بن دمحم الدين عالءتعليقة على اجلامع الصحيح: للشيخ  -11
، َتهكغ الفقو يف الفائقة التصانيف كصاحب ،بدمشق احلنفية مفيت ،الدمشقي ابحلصكفي

 .(24)كراسة ثالثُت ضلو تبلغ، رللد يف البخارم صحيح على تعليق لوك  ،ىػ1455ادلتوىف 

 احلسيٍت كاضع دمحم بن اذلدل قطب احملدث العامل ماـلإلتعليقات على صحيح البخارم: -13
 لو يكن مل ،ىػ6221ادلتوىف  كادلنقوؿ ادلعقوؿ يف ادلربزين العلماء أحد الربيلوم، النقشبندم

 .(25)، كلو تعليقات شىت على صحيح البخارمكاحلديث الفقو معرفة يف مانوز  يف نظَت
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 سلطاف بن علي: للعالمة احملدث الفقيو الشيخ اإلماـ البخارم ثالثيات على القارل تعليقات -10
 التصانيف صاحب، مكة نزيل ىػ1410ادلتوىف  احلنفي القارم اذلركم ادلال الدين نور دمحم،

 .(26)العلـو من نواعأ يف مشارؾ عامل الكثَتة,

تفهيم البخارم شرح صحيح البخارم: للعالمة احملدث ظهور البارم األعظمي، ابللغة  -15
 .(27)األردكية

تفهيم البخارم شرح صحيح البخارم: للشيخ العامل غالـ رسوؿ ابن نيب ٓتش الرضوم  -15
 .(28)رللدات، ابللغة األردكية 11الربيلوم يف 

دث اجلليل الفقيو دمحم زكراي الكاندىلوم اذلندم ادلدين تقرير صحيح البخارم: للعالمة احمل -15
 .(29)ىػ، توىف ابدلدينة كدفن ابلبقيع1041ادلتوىف 

الربىانبورم  يوسف بن احملدث طاىر عالمةتلخيص شرح أمساء رجاؿ البخارم للكرماين: لل   -15
 أرض من رمابت بقرية كلد كاحلديث، الفقو يف ادلربزين العلماء أحد ىػ،1440ادلتوىف  السندم
،كسافر يف صغر سنو مع كالده كصنويو طيب كقاسم حىت كصل إىل الشيخ شهاب الدين السند

كمن مصنفاتو تلخيص شرح أمساء رجاؿ السندم، فقرأ عليو منهاج العابدين للغزايل، 
 .(30)البخارم

 بن ممغلطاالفقيو عالء الدين أبوعبد هللا  احملدث لعالمةالتلويح يف شرح اجلامع الصحيح: ل -19
صاحب التصانيف اليت  ىػ،551م ادلتوىف سنة احلكر  مادلصر  البكجرم هللا عبد بن قليج

, كشرحو يف عشرين ابألنساب ان عارف احلديث، حفاظ منان ك مؤرخكاف  زادت على ادلائة،
 .(31)رللدان 

 احلق عبد بن احلق نورادلفيت  الفقيو احملدث: للعالمة البخارم صحيح شرح يف القارم تيسَت -34
ىػ، إنو كاف عادلا كبَتا، عارفا ابرعا متقنا 1453الدىلوم ادلتوىف سنة  البخارم الدين سيف بن

، فصيح العبارة، قوم ادلباحثة، زلمود السَتة  ذا نظر كثَت يف العلـو كمشاركة يف ادلنثور كادلنظـو
 .(32)ةابلفارسي كبار رللدات ستة يفيف القضاء،  كشرحو 

 .(33)لبخارم: للعالمة احملدث عبداجلبار األعظمياجلامع الدرارم يف شرح صحيح ا -31
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  هللا لطف بن علي أمحدالشيخ  احملدث الفقيوحاشية على اجلامع الصحيح البخارم: للعالمة  -31
 عادلان  ككافىػ، أحد كبار الفقهاء احلنفية، 1195ادلتوىف سنة  السهارنبورم ادلاتريدم احلنفي
 الكتصحيحها،  الست الصحاح تدريس يف عمره صرؼ ابحلديث، اتمة عناية ذا أمينان  صدكقان 
 .(34)مبسوطة حاشية عليو ككتب سنُت، عشر فقاـ ٓتدمتو البخارم، اإلماـ صحيح سيما

لشيخ اإلماـ العالمة احملدث الكبَت أبواحلسن نورالدين لحاشية على اجلامع الصحيح البخارم:  -33
من  ىػ1135دلدينة ادلنورة ادلتوىف دمحم ابن عبد اذلادم  احلنفي السندم األصل كادلولد، نزيل ا

كألف مؤلفات  ،كالصالح كالذكاء ابلفضل كاشتهر ،النبوم الشريف ابحلـرإقليم السند، درس 
انفعة أشهرىا احلواشي الستة على الكتب التسعة إال أف حاشيتو على اجلامع الًتمذم 

 .(35)مادتت

 مالكفو  محيد بن مصطفى بن حملمد: للعالمة الشيخ  للبخارم الصحيح اجلامع على حاشية  -30
 .(36)ىػ1150 احلنفي، توىل القضاء ٔتكة كتويف هبا سنة ابالقكرماين يالقاض

 عبد القاضي بن أكـر دمحم احملدث الكبَت العامل الشيخحاشية على اجلامع الصحيح: للعالمة   -35
، ك صاحب كالعربية كاحلديث الفقو يف ادلربزين العلماء أحد السندم النصربورم احلنفي الرمحن

 رللد ضخم. يف بسيط شرح الفكر طلبة توضيح يفامعاف النظر 

  ابن احلي عبد الشيخ مكتبة يف " إمعاف النظر يف توضيح طلبة الفكر " طالعت قاؿ اللكنوم:
 .(37)األنصارم اللكهنوم احلليم عبد 

 مَتزاعبد احلكيم بن دمحم نور بن احلاج  لشيخ العامل الكبَت: لالبخارم شرح على حاشية -35

 ككانت لو معرفة كاسعة ابحلديث كفنونوىػ، 1315ادلتوىف    الدمشقي لقندىارم األفغاينا

من ادلؤلفات  فًتؾ عددان  ككاف لو اشتغاؿ ابلتأليف، كإْف كانت شهرتو ابلفقو احلنفي أكثر،
الة على سعة علمو  .(38)الد 

 ادلدرس الركمي صرمالقي فردم علي بن بكرحاشية على صحيح البخارم: للعالمة الشيخ   -35
 .(39) البخارم شرح على حاشية لوىػ،  1105ادلتوىف زاده آبراييجي ادلعركؼ احلنفي

  الدين مشس بن أمُت دمحم بنحاشية على صحيح البخارم: للعالمة الشيخ عبدالسالـ  -35
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 فوضع البخارم، كالًتاجم ابحلديث العلماء من حنفي، فقيو ىػ،1141ادلتوىف  الداغستاين
 الركضة يف ختمها مجيل دقيق ٓتط صفحة 554 حوايل رللدات، أربعة يف شيةحا  عليو
 ضاع ما إال زلفوظة كالفارسي، النسخي الدقيق اجلميل ٓتطو كلها كتبوىػ،  1154 سنة النبوية
 .(40)ابدلدينة الداغستاين عثماف بن دمحم حفيده منزؿ يف منها

 غالـ بن علي أسد بن قاسم دمحم َتالكب العامل اإلماـ لشيخلحاشية على صحيح البخارم:   -39
كىي حاشية  الرابنيُت، العلماء أحد ىػ1195ادلتوىف  النانوتوم الصديقي ٓتش دمحم بن شاه

 أكرد مقامات يف سيما عسَتة األجزاء تلك ككانت الكتاب، ذلك آخر منعلى مخسة أجزاء 
 لأييد يف ابلغك  كحتشيتو، الكتاب تصحيح يف جهده فبذؿ حنيفة، أيب على البخارم فيها

 .(41)حقو استوىف حىت ادلذىب

لإلماـ دمحم بن يوسف بن عمر بن شعيب  حاشية على صحيح البخارم: للعارؼ ابهلل تعاىل  -04
 ، كيلقب أيضا ابحلسٍت نسبة للحسن بن علي بن أيب طالب من جهة أـ أبيواحلنفي يالسنوس
.(42) .ىػ595ادلتوىف 

 

الكامل كالعامل الرابين الشيخ خَت دمحم بن إالىي  خَتالبارم يف شرح صحيح البخارم: للعارؼ -01
 .(43)ىػ1394ٓتش جالندىرم ادلتوىف 

اخلَت اجلارم شرح صحيح البخارم: للعالمة الشيخ موالان الصويف دمحم سركر، شيخ احلديث  -01
 .(44)ابجلامعة األشرفية الىور ابكستاف

 البناين يعقوب يوسف أبو احملدث العامل لشيخ: لالبخارم صحيح شرح يف اجلارم اخلَت  -03
كبرع  احلكمية، كالفنوف كاحلديثيف الفقو  ادلشهورين الرجاؿ أحدىػ، 1495ادلتوىف  الالىورم،

 .(45)احلديث يف طويل ابع لو ككافيف كثَت من العلـو كالفنوف، 

قاؿ الشيخ احملدث دمحم زكراي الكاندىلوم: كىذا الشرح موجود يف مكتبة رايست رامفور] 
 .(46)ند   يف ثالث رللداتأترابرديش ابذل

دليل القارم إىل صحيح البخارم: للعالمة احملدث شيخ احلديث عبد اجمليد اللدىيانوم حفظو  -00
هللا، األستاذ يف اجلامعة اإلسالمية كهركر بكا، ابللغة األردكية من كتاب اإلدياف إىل كتاب 
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 .(47)العلم

 القسطموين الركمي احلنفي شرح أكائل صحيح البخارم: للشيخ العالمة مصطفى بن دمحم  -05
 .(48)ىػ1495القاضي ادلعررؼ اببن الشيخ ادلتوىف 

 هللا كيل أمحد الدين قطب اإلسالـ شيخ ،اذلماـ اإلماـ لشيخل :البخارم أبواب تراجم شرح  -05
الدىلوم   هللا كيل شاه ادللقب ،الدىلوم العمرم الدين كجيو بن الرحيم عبد بن

 احلديث كتالميذىم بنتو كأكالد كأبكالده بو هللا أحيا، حملدثُتا من حنفي فقيو ىػ،1155ادلتوىف
 شرح ر، أتى يف كتابو "الداي تلك يف ادلدار كأسانيده كتبو كعلى مواهتما، بعد ابذلند كالسنة
 .(49)غريبة كتدقيقات عجيبة تحقيقاتب " للبخارم األبواب تراجم

ث اجملاىد زلمودحسن الديوبندم ادللقب شرح األبواب كالًتاجم للبخارم: للعامل الكبَت كاحملد  -05
ىػ، مل يكملو كاخًتمتو ادلنية، بلغ إىل ابب من أجاب السائل أبكثر 1319بشيخ اذلند ادلتوىف 

  .(50) شلا سألو من كتاب العلم، كالشرح ابللغة األردكية

 ياحلنف الركمي حسن احلاج اببن ادلعركؼ دمحم بن شاه دمحمللعالمة  :البخارم ثالثيات شرح -05
 . (51)ىػ939ادلتوىف 

 عامل حنفي، فقيو ،الكفَتم القادر عبد بن عمر بن دمحمللعالمة شرح اجلامع الصحيح:  -09
 .(52)ست رللدات دمشق أىل من ،األدب كفنوف ابحلديث

 األدرنو نزيل احلنفي احملدث البخارم فطرم إبراىيم لشيخلشرح اجلامع الصحيح البخارم:  -54
 .(53)ىػ1135 سنة هبا ادلتوىف

 ادلتوىف القرديي ادلؤمن عبد بن دمحم بن أمحدللعالمة الشيخ  رح اجلامع الصحيح البخارم:ش  -51
 .(54)الشافعي ادللقن ابن شرح من فيو استمد ،البخارم على شرحا كمجعىػ، 553 سنة

 .(55)العيٍت كىو الذم ذكره ابن حجر يف اجلواب عن تفضيل شرح كيف احلطة:

 البلبيسي الكناين دمحم بن إبراىيم بن إمساعيلمة الشيخ للعال شرح اجلامع الصحيح البخارم: -51
فقيو فرضي مشارؾ يف األدب  حنفي، قاض ىػ541، أبو الفداء ادلتوىف الدين رلد ،احلنفي

 .(56)كاألنساب كاحلديث كالتاريخ
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 الكرمي عبد بن احلسُت بن دمحم بن عليلفقيو اإلماـ الكبَت : لللبخارم الصحيح اجلامع شرح -53
 كراء ٔتا الفقيو ىػ051ادلتوىف  البزدكم اإلسالـ فخر احلسن أبو رلاىد بن عيسى بن موسى بن

كشرحو  ،النهر كراء ٔتا احلنفية ماـإأيب حنيفة، ككاف  اإلماـ مذىب على الطريقة صاحب النهر
 .(57)سلتصر

 بن مصطفى بن دمحم سعيد أيب بن سعيدللشيخ  :نصفو إىل للبخارم الصحيح اجلامع شرح -50
 .(58)ىػ1113ادلتوىف  احلنفي الركمي ادمياخل عثماف

 موسى بن محدأ بن زلمود بن الرحيم عبد: للشيخ العالمة للبخارم الصحيح اجلامع شرح -55
 .(59)زلدث اديب، فقيو،ىػ 550ادلتوىف  احلنفيالقاىرم  العيٍت،

 الركمي احلنفي شعباف بن مصطفىللشيخ الفقيو العامل الكامل  شرح اجلامع الصحيح البخارم: -55
 عارؼ منطقي صويل،أ صريف فقيو، ضلوم، زلدث، مفسر، ،تركي اضلىػ، ف959ادلتوىف

 .(60)يف شرحو نصفو من قريبا بلغ ،كالركمية كالفارسية العربية ابللغات

 بن دمحم بن احلسن الفضائل أبو الدين رضى الكبَت اإلماـ لشيخلاشرح صحيح البخارم:   -55
 كاف،  ىػ554الالىورم احلنفي ادلتوىف غاينالص العمرم العدكم علي بن حيدر ابن احلسن

، يف اتمة مشاركة ذا لغواين فقيها زلداث   علماء لعلمو كخضع الركباف، بتصانيفو كسارت العلـو
 .(61)كإليو ادلنتهى يف اللغة كمن تصانيفو شرح صحيح البخارم الزماف،

 عبد بن الكرمي عبداإلماـ احملدث  احلافظ ادلصرية الداير مفيتللعالمة  شرح صحيح البخارم: -55
 شرح معظم كعمل للحديث، افظىػ، ح535ادلتوىف  الدين قطب احلليب، منَت بن النور

 .(62)كلكنو مل يتمو  ،رللدات عدة يف البخارم

ادلعركؼ  العمرم الوجاىة أبو مرشد بن عيسى بن الرمحن عبدللعالمة  شرح صحيح البخارم: -59
 الفضل يف أىلو كأكحد احلجاز قطر كعامل ادلكي احلـر مفيت ىػ1435ادلتوىف  احلنفي ابدلرشدم
، كأملى على اجلامع الصحيح شرحا بلغ  كالداينة كالفضل العلم بيت من كىو كاألدب كادلعرفة

 .(63)فيو إىل ابب رفع العلم كظهور اجلهل

 اببن ادلشهور الكردرم، دمحم بن دمحم بن الدين حافظشرح صحيح البخارم: للعالمة الشيخ  -54
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 .(64)العلـو من نواعأ يف مشارؾ عاملىػ 515توىف ادل البزازم

شرح صحيح البخارم ابللغة األردكية: للعالمة الشيخ عزيز الرمحن، فاضل من جامعة األشرفية  -51
 .(65)الىور

 ادلنور بن الصمد عبد بنشيخ اإلسالـ  دمحم الصاحل العامل لشيخل شرح صحيح البخارم: -51
يف النصف الثاين من القرف الثاين  ـ الدىلوم ادلتوىفالشيخ اتج الدين اإلما األجودىٍت العمرم

 .(66)األجودىٍت مسعود الدين فريد الشيخ نسل من كاف ،عشر اذلجرم

 شيخ الفقيو احملدث العالمة العامل اإلماـ شيخشرح صحيح البخارم ابللغة الفارسية: لل  -53
ىػ، 1451ادلتوىف  احلنفي  ،اذلندم الدىلوم هللا سعد بن الدين سيف بن احلق عبد اإلسالـ

 .(67)كتدريسان  تصنيفان  اذلند أبرض احلديث علم نشر من أكؿ

 .(68)شاه دمحم غوث احلنفي الربيلوم شرح صحيح البخارم: للعالمة الشيخ -50

 هللا زلب بن الدين فخر بن االسالـ شيخ احملدث العامل شيخلل شرح على صحيح البخارم: -55
احملدثُت،  مشاىَت أحد الدىلوم البخارم احلق عبد احملدث الشيخ بن احلق نور ابن هللا نور بن
: إف لو ركاية عن فيو قاؿ ،رللدات ستة يف ابلفارسي البخارم صحيح على بسيط شرح كلو
 عامة إجازة كأحبابو كأصحابو كأحفاده ألكالده أجاز ألنو كاسطة بال احلق عبد الشيخ جده
 .(69)حملدثُتا عند النحوجائزة هبذا كاإلجازة ثبتو يف مصرح ىو كما

 بن شرح على اجلامع الصحيح للبخارم: لإلماـ زين الدين أبودمحم عبدالرمحن بن أيب بكر   -55
 .(70)ىػ يف ثالث رللدات، كتب الصحيح على ىامشو593ادلتوىف  احلنفي العيٍت

 الكشمَتم الصريف احلسن بن يعقوب الكبَت العامل لشيخل شرح على صحيح البخارم:  -55
 أمحد الدين شهاب الشيخ عن احلديث كأخذ األساتذة، فحوؿ أحد ،ىػ1493احلنفي ادلتوىف 

 .(71)ادلكي اذليتمي حجر بن

 العالمة الكبَت العامل اإلماـ لشيخ: لالزكاة كتاب آخر إىل البخارم صحيح شرح الدرارم ضوء -55
 مل ادلشهورين، العلماء أحد ىػ1190ادلتوىف  البلكرامي الواسطي  احلسيٍت نوح بن علي غالـ
 .كاألنساب كالسَت كالتاريخ كالبديع كالشعر كاللغة النحو يف زمانو يف نظَت لو نيك
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 ٓتط القنوجي حسن صديق بن احلسن نور السيد خزانة يفكقاؿ صاحب النزىة: كقفت عليو 
 .(72)الشريفُت ابحلرمُت صنفو القسطالين ملخص من ابدلنتكىو شرح شلزكج  ادلصنف،

 بن أمحد بن زلمودللمحدث الفقيو قاضي القضاة  عمدة القارم يف شرح صحيح البخارم: -59
ككاف إماما عادلا عالمة  ىػ،555ادلتوىف  احلنفي العيٌت الدين بدر دمحم، أبو أمحد، بن موسى

عارفا ابلعربية كالتصريف كغَتمها حافظا للغة كثر االستعماؿ حلواشيها، كلو اليد الطوىل يف 
حلديث، كشرحو أجل كتب العيٍت كأشهرىا بل ىو من أجل شركح صحيح الفقو كا
 .(73)البخارم

 إبراىيم، بن عيسى بن عثماف العالمة الفاضل لشيخل غاية التوضيح يف شرح اجلامع الصحيح: -54
 السندم احلكيم، ادلتوىف يف هناية القرف العاشر اذلجرم. البوبكاين الصديقي

 355" كقاؿ: يوجد سلطوطا يف ادلكتب اذلندم يف ذكره صاحب " الًتاث األدب العريب 
 .(74)كرقات

فضل البارم شرح صحيح البخارم: للشيخ العالمة احملقق شبَت أمحد العثماين الديوبندم  -51
ىػ، شرح كجيز على صحيح البخارم ابللغة األردية كقد طبع ىذا 1359احلنفي ادلتوىف

 .(75)الشرح

 دمحم بن الدين سيف بن أعظم دمحم احملدث عاملال شيخلل على صحيح البخارم: البارم فيض  -51
ىػ، كلو شرح مفيد على صحيح البخارم 1110، ادلتوىف السرىندم العمرم احلنفي معصـو

(76). 

 العالء بن علي بن األكؿ عبد احملدث العامل لشيخلفيض البارم شرح صحيح البخارم:     -53
 من بور زيد من أصلو كاف  نفية،أحد كبار الفقهاء احل ،ىػ955ادلتوىف  اجلونبورم احلسيٍت
فيض البارم شرح  كمن مصنفاتو كأخذ احلديث عن جده عالء الدين، جونبور، أعماؿ

 .(77)كغَته صحيح البخارم

 شاه معظم بن شاه أنور العالمة الفاضل الشيخمن أمايل  :البخارم صحيح على البارم فيض  -50
،  األجالء احلديث كعلماء حلنفية،االفقهاء كبار أحد الديوبندم الكشمَتم احلنفي احلسيٍت
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 كتب على االطالع كسعة احلفظ، قوة يف عصره اندرة أنور الشيخ كافىػ،  1351ادلتوىف 
 ٔتعٌت، خيل فال منو كينقل العبارات منو يسرد مكتبة يف طالعو كماالفقو،  من كالتضلع ادلتقدمُت

 .(78)ادلَتهتي عامل بدر خالشيتلميذه  كحتريرىا لأليفها توىللعة، كادلطا ابلعلم هنمان 

 الكجرايت البخارم عامل نور جعفر دمحم السيد للشيخ: البخارم صحيح شرح الطارم الفيض   -55
 .(79)ىػ1455اذلندم احلنفي ادلتوىف 

الفيض النبوم يف أصوؿ احلديث كفهارس صحيح البخارم، للعالمة الشيخ دمحم عارؼ   -55
يوجد سلطوطا يف ادلكتب اذلندم  النهركايل احلنفي يف القرف الثاين عشر اذلجرم،

 .(80)كرقة313

 .(81)فيوض البارم شرح صحيح البخارم للشيخ دمحم أمحد رضوم -55

 طالب بن الغٍت عبدفيما أكرده البخارم على بعض الناس: للشيخ العالمة   االلتباس كشف -55
 يةاحلنف فقهاء من فاضل ىػ،1195ادلتوىف  ادليداين الدمشقي الغنيمي إبراىيم بن محادة بن

 .(82)، مشارؾ يف بعض العلـوبدمشق ادليداف زللة إىل نسبتو

كشف البارم يف شرح صحيح البخارم: للشيخ العالمة أستاذ األساتذة سليم هللا خاف حفظو  -59
هللا، مؤسس اجلامعة الفاركقية بكراتشي، ىو من أبسط الشركح للكتاب ابللغة األردكية، كقد 

 كثر من عشرين رللدان على مايبدك من أسلوبو.طبع منو إثناعشر رللدان، كسيكوف يف أ

 أمحدشهاب الدين  اإلسالـ شيخ  للشيخ اإلماـ العالمة :البخارم رايض على اجلارم الكوثر -54
 كثَتيف شرحو   ردىػ، 593 ادلتوىف احلنفيالشافعي    الركمي الكوراين بن عثماف إمساعيل بن
 موضع يف الركاة أمساء كضبط ،غاتالل مشكل كبُت   حجر كابن الكرماين على ادلواضع من

 ادلصنف كمناقب ،إمجاال كسلم عليو تعاىل هللا صلى النيب سَتة الشركع قبل كذكر ،االلتباس
 .(83)ىػ550 سنة األكىل مجادل يف منو كفرغ ،كتصنيفو

الكنز ادلتوارم يف معادف المع الدرارم كصحيح البخارم: للشيخ العالمة احملدث دمحم زكراي  -51
 .(84)مالكاندىلو 

 بن علي السيد بن دمحم : للشيخ اللعالمةللبخارم الصحيح معااجل شرح يف السعادة كيمياء -51
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ادلتوىف  بكر داير آبمد احلقوؽ زلكمة رئيس ادلولوم احلنفي الركمي ادلالطي سليماف بن رضا
 .(85)ىػ1315

دمحم حيِت  المع الدرارم على صحيح البخارم: للشيخ احملدث الكبَت العامل  دمحم زكراي بن   -53
 اإلماـللشيخ  ىػ، رلموعة من اإلفادات الثمينة كالتحقيقات األنيفة1041الكاندىلوم ادلتوىف 

 .(86)ىػ1313ادلتوىف  الكنكوىي  احلنفي الرامبورم  أمحد رشيد احملدث العالمة

 احلنفي إسحاؽ بن اللطيف عبد الفاضل لشيخ: لالبخارم أبواب تراجم شرح يف البارم لطف -50
 .(87)ىػ1359ادلتوىف  ادلشهورين العلماء أحد يالسنبهل

ادلختصر على حتفة البارم شرح صحيح البخارم: للشيخ أبو احلسن دمحم بن عبداذلادم  -55
   .(88)ىػ1344كقد طبع سنة  ىػ1135السندم ادلتوىف 

 االصل، البغدادم لفرغاين،ا محدأ بن دمحم بن محدأ سلتصرشرح البخارم للكرماين: للعالمة -55
كمن  ،العلـو من كثَت يف مشارؾ فقيو، زلدث، .ىػ530ادلتوىف  احلنفي لدمشقي،ا الكويف

 .(89)للكرماين البخارم شرح كسلتصر تصانيفو:

 َتمالث   الركمي يوسف بن أمحد بن جالؿسلتصر شرح البخارم للمغلطام: للعالمة الشيخ  -55
 إليو كانتهت ،ثَتة:  ذلا يقاؿ الرـك يف بلدة من أصلو ىػ593ادلتوىف حنفي فقيو ،التباين القاىرم
 .(90)احلنفية رايسة

 الطونكي خاف عبداجمليد اخلَت أيب الدين رضى للشيخ: البخارم صحيح شرح القارم معلم -55
 .(91)ىػ1151احلنفي كالكتاب مطبوع يف مدينة آكراه سنة 

نرباس السارم أطراؼ صحيح البخارم: للشيخ أيب سعيد دمحم عبد العزيز احلنفي ادلتوىف سنة  -59
ىػ. قاؿ الشيخ دمحم زكراي الكاندىلوم فيو: ذكرفيو مجلة ادلواضع اليت ذكر فيها البخارم 1359

 .(92)حديثان، كىوكتاب مفيد جدان دلن أراد مجع طرؼ للحديث يف البخارم

 دمحم بن أحسن دمحم الكبَت الفاضل لشيخة: لابلفارسي البخارم صحيح شرح البارم منح  -94
 لطوؿىػ ادلعركؼ ْتافظ دراز 1153ادلتوىف  البشاكرم اخلوشايب أشرؼ دمحم بن  صادؽ

 .(93)كاحلكمة ادلنطق يف ادلربزين العلماء من قامتو،كاف
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 .(94)يف رللدين، مل يكمل للشيخ معراج اإلسالـ :منهاج البخارم  -91

 بن امساعيل بن محدأ بن دمحم بن عمر: للعالمة الشيخ الصحاح خبارأ كتاب شرح يف النجاح  -91
الفقيو احلنفي صلم الدين أبوحفص ادلتوىف  السمرقندم  النسفي لقماف بن علي ابن دمحم

 كاحلديث التفسَت ىف كتبا صنف كقد مفتيان  أديبان  زلداث مفسرا فاضال فقيها كاف ىػ،535
 .(95)ادلصنف إىل طريقا مخسُت عن أسانيده أكلو يف ذكر، كالشركط

 ادلناف عبد بن يوسف بن دمحم بن هللا عبد: للعالمة الشيخ البخارملصحيح  القارم صلاح -93
كاألماسي،  أفندم كيوسف زاده كيوسف حلمي، بعبدهللا ادلعركؼ ،االسالمبويل الركمي احلنفي
، كشرحو يف عشرين رللدا كجزء يف كاحلديث كالقراآت ابلتفسَت عاملىػ 1155ادلتوىف 
 .(96)طوبقبو

 عبد بن أمحد بن زلموديخ للعالمة الش :البخارم صحيح ألفاظ حل إىل مالسار  ماذلاد النجم -90
 إليو انتهت فقيو، ىػ535م ادلتوىف احلصَت  البخارم الدين مجاؿ احملامد، أبو عثماف، بن السيد
  .(97)زمانو يف احلنفية رايسة

 هللا محد أمحدللشيخ  :للقسطالين البخارم شرح فهرسة يف السارم إرشاد إىل الدرارم النجـو  -95
 أعضاء دأح احلرمُت موايل من احلنفي الفقيو نقركماأل شكرم أمحد ابن حامد إمساعيل بن

 .(98)ىػ1315، ادلتوىفالشرعية التدقيقات رللس

 الشهَت البغدادم صاحل دمحم بن أمُت دمحم: للشيخ البخارم صحيح مشكالت حل يف النخبة -95
 .(99)عارؼ ابحلديث عامل ابللغة العربية:ىػ1135ادلتوىف  ابدلدرس

 .(100)رللدات 5يف للشيخ شريف احلق أرلدم  :ارمنزىة القارم شرح صحيح البخ   -95

دمحم عثماف غٍت، شيخ احلديث نصر البارم يف شرح صحيح البخارم: للعالمة احملدث   -95
 . (101)مظاىر العلـو سهارنفور

 بن علي رستم بن الباسط عبد الكبَت العامل لشيخل نظم الاليل يف شرح ثالثيات البخارم:  -99
ىػ، إنو كاف يف زمانو 1313ادلتوىف  ادلشهورينالعلماء  أحد القنوجي الصديقي أصغر على
ه كتقصد شاسعة بالد من العلم طلب يف الرحاؿ إليو تشد ادلشايخ كشيخ األساتذة أستاذ
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 .(102)عميق فج كل من الطلبة

144- 
 دركيش بن هللا عبدللعالمة الشيخ  :البخارم اإلماـ صحيح شرحيف  البارم نعمة 
، لو اشتغاؿ حنفي فقيو ،شيبة بٍت ذريةمن  ،ىػ1319 ادلتوىف لسكرمالشهَت اب الركايب

 .(103)ابحلديث

للشيخ ادلفيت أمحد اير خاف نعيمي  :نعيم البارم يف انشراح صحيح البخارم   -141
 .(104)ىػ1391)ت

 ادلكي، العمرم القرشي دمحم الضياء بن أمحد بن دمحم: للعالمة الصحيح على النكت  -141
 ادلولد ادلدين األصل اذلندم صاغاين ،حنفي فقيو ياءالض اببن ادلعركؼ هباءالدين أبوالبقاء

 .(105)ىػ550ادلتوىف  احلنفي، ادلكي

 عالء بن الدين زلب بن الكرمي عبد الكبَت العامل لشيخل :البخارم على اجلارم النهر  -143
 يفأحد أفراد الدنيا  ،ىػ1410ٔتكة ادلتوىف  ادلفيت ،اذلندم الكجرايت النهركايل اخلرقاين الدين،
 .(106)مل يكملو البخارم صحيح على شلزكج شرح منها لطيفة مؤلفات كألف كالكماؿ، الفضل

 بن الدين نور العالمة الكبَت العامل اإلماـ لشيخ: لالبخارم صحيح شرح القارم نور -140
 يف غزارتو على تدؿ جليلة مصنفات كلوىػ، 1155ادلتوىف  الكجرايت آابدم األمحد صاحل دمحم
  .(107)كغَتىا البخارم صحيح شرح القارم نور كلو ،القدماء فاتمصن على نظره كسعة العلم

عدة تصانيف علماء أحناؼ يف خدمة اجلامع الصحيح للبخارم ما تيسر يل أف أمجع كىنا زلاؿ ىذه 
 كاسع للمحققُت يف محع كتب أخرل سواىا. 

 المراجع والمصادر
                                                 

طباعتػػو يف مجهوريػػة  ىػػػ,   أعيػػد1391طبػػع ىػػذا الكتػػاب يف ادلطبعػػة اليحيويػػة قػػرب جامعػػة مظػػاىر علػػـو ٔتدينػػة سػػهارنفور ابذلنػػد سػػنة (  1
 ابكستاف اإلسالمية كيف اذلند كذلك مرة بعدأخرل.

 ىػ.1399كطبع شرحو من مكتبة ايج امي سعيد كراتشي ابكستاف (  2
 ـ.1/1951:، طبَتكت اإلسالمي الغرب دار ،عباس إحساف: ( حتقيق1/955:فهرس الفهارس : عبداحلي،( الكتاين 3
 ـ.1999/ ىػ 1014، دارابن حـز بَتكت، الطبعة األكىل،(5/559نزىة اخلواطر: ىػ،1301، عبداحلي احلسٍت ادلتوىف ( احلسٍت 4
 كالكتاب مطبوع يف الباكستاف.(  5
 قد طبع ىذا الكتاب من مكتبة احلراـ، دار العلـو كراتشي.(  6
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اإلعداد: األستاذ دمحم خالد سعيد، تقدمي فضيلة الشيخ  .11تقدمي كتاب رلموعة مقاالت يف احلديث ص  السهارنفورم: دمحم شاىد،(  7
 ـ.1445ىػ، 1/1015ط: رلمع الشيخ دمحم زكراي مظاىر العلـو سهارنفور اذلند، طالسيد دمحم شاىد احلسيٍت السهارنفورم، 

 رللدات. 5كطبع ىذا الشرح من مكتبة قدديي كراتشي يف (  8
 رللدات. 3كطبع ىذا الشرح من مكتبة قدديي كراتشي يف  ( 9

 .11تنظر مقدمة رلموعة مقاالت يف احلديث ص  ( 10
ىػ،  1015اص، التحقيقات اإلسالمي، اجلامعة اإلسالمية إسالـ آابد، ربيع األكؿ كشعباف عدد اخل (.153لو فكر كنظر:رل ( 11
 ىػ.1995سيبتمرب -أبريل
 ، كاآلف حتت الطبع بتحقيق: نور رازؽ من مكتبة الفاركقية كراتشي.1قد طبع ىذا الكتاب من ادلكتبة العثمانية بدكف اتريخ، مج ( 12
-1باكسػػتاف، ط/ال الىػػور قسػػم التحقيػػق، مكتبػػة قائػػد أعظػػم(، 11ص كخدمتػػو يف ابكسػػتاف  الصػػديقي: دمحم سػػعد، علػػم احلػػديث ( 13

 .ـ1955
 .ـ15/1441ط: للماليُت العلم دار، ىػ1395 (،1/155الزركلي: خَتالدين الدمشقي: األعالـ: (  14

  (.0/39:الزركلي: خَتالدين الدمشقي: األعالـ:15) 
(،دار الكتاب االسالمي القاىرة. 3/54يف أعياف القرف الثاين عشر:سلك الدرر ىػ،1145دلتوىفادلرادم: دمحم خليل بن علي ادلرادم ا(  16

 بدكف اتريخ.
 إحياء دار(550 / 1:عن أسامي الكتب كالفنوف كشف الطنوفىػ،1455،ادلتوىفاحلنفي الركمي عبدهللا بن مصطفى:القسطنطيٍت 17)
 ، بدكف اتريخ.لبناف بَتكت العريب الًتاث
حتقيق: (.011-049/ 1لطبقات السنية يف تراجم احلنفية:ىػ، ا1414تقي الدين عبدالقادر احلنفي ادلتوىف الغزم: التميمي 18) 

- 1394عبدالفتاح دمحم احللو ط، اجمللس األعلى للشؤؤف االسالمية، جلنة احياء الًتاث االسالمي  اجلمهورية العربية ادلتحدة القاىرة 
 ـ.1954
 (.1/550شف الطنوف:كىػ،1455،ادلتوىفاحلنفي الركمي عبدهللا بن مصطفى:القسطنطيٍت19)  

 .بَتكت  ادلثٌت مكتبة(، 5/55تراجم مصنفي الكتب العريب: عجم ادلؤلفُت( كحالة: عمر رضا، م20 
 (.5/150: عجم ادلؤلفُتكحالة: عمر رضا، م21) 
 .540جدائق احلنفية: 22 ) 
(، مؤسسة آؿ البيت عماف، 1/551خطوط احلديث النبوم الشريف مي ادلذكره صاحب الفهرس الشامل للًتاث العريب اإلسال23 ) 

 ـ1991اجملمع ادللكي 
 (.1/305فهرس الفهارس:(  24
 .5/1454ىػ، نزىة اخلواطر 1301احلسٍت، عبداحلي احلسٍت ادلتوىف (  25
، لبناف بَتكت العريب الًتاث إحياء دار ،(1/195:الظنوف كشف على الذيل يف الباابين: إمساعيل ابشا بن دمحم أمُت ايضاح ادلكنوف(  26

، كنقلو إىل 3/155اتريخ األدب العريب ص برككلماف، كارؿ،  ، أنظر1رقم  1501كنسخة منو يف مكتبة شهيد علي بدكف اتريخ، 
 ىػ.1015العربية، الدكتور عبداحلليم النجار، كالدكتور السيد يعقوب بكر، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة األكىل

 قد طبع ىذا الشرح من مكتبة دار االشاعت كراتشي ابكستاف.ك (  27
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، كاقتبس ادلؤلف من عمدة القارم، كفػتح البػارم، كإرشػاد السػارم، كالكواكػب الػدرارم كغػَتىم مػن (105رللو فكر كنظر ابألردكية:(  28
 الشركحات البخارم.

 كطبع ىذا الشرح من مكتبة اخلليل هبادرآابد كراتشي ابكستاف.(  29
 (.505-505/ 5:ىػ، نزىة اخلواطر1301احلسٍت، عبداحلي احلسٍت ادلتوىف (  30
 (.5/155األعالـ:الزركلي: خَتالدين الدمشقي: (  31
ىػ طبعة حجرية يف 1345طبع ىذا الكتاب يف لكناؤ ابذلند ، (5/555:ىػ، نزىة اخلواطر1301احلسٍت، عبداحلي احلسٍت ادلتوىف (  32

 مخسة أجزاء.
 ، كمل أعثر على شرحو.11وعة مقاالت يف علم احلديث ص ذكر صاحب رلم(  33
 (.5/945:ىػ، نزىة اخلواطر1301احلسٍت، عبداحلي احلسٍت ادلتوىف (  34
 (.5/555:ىػ، نزىة اخلواطر1301احلسٍت، عبداحلي احلسٍت ادلتوىف (  35
 .(1/350:الظنوف كشف على الذيل يف ايضاح ادلكنوفالباابين: إمساعيل ابشا بن دمحم أمُت (  36
قاؿ الراقم : كيف مكتبيت نسخة مصورة من شرح الصحيح  (.5/545:ىػ، نزىة اخلواطر1301احلسٍت، عبداحلي احلسٍت ادلتوىف (  37

 زىة.ػكشرحو على الن
 (.3/153األعالـ:الزركلي: خَتالدين الدمشقي: (  38
، دار احياء الًتاث العريب بَتكت، (1/130: كآاثر ادلصنفُتأمساء ادلؤلفُت ىدية العارفُتىػ، 1951البغدادم: إمسعيل ابشا ادلتوىف (  39

 بدكف اتريخ
 (.0/5األعالـ:الزركلي: خَتالدين الدمشقي: (  40
 (.1455-5/1455:ىػ، نزىة اخلواطر1301احلسٍت، عبداحلي احلسٍت ادلتوىف (  41
ب/ سلطوط يف ادلكتبة القامسية   150لقادر، لوحة ٔتركايت الشيخ عبدا ثبتو إحتاؼ األكابر ىػ،1150ادلتوىف  دمحم ىاشمالسندم:(  42

 كندايرك من بالد السند ابكستاف.
 1/31ذكره خَت الفتاكل:(  43
 كطبع ىذا الكتاب من مكتبة التاليفات األشرفية ملتاف ابكستاف.(  44
 (.555-5/555:ىػ، نزىة اخلواطر1301احلسٍت، عبداحلي احلسٍت ادلتوىف (  45
 ادلكتبة اليحيوية سهارنفور اذلند. (1/105المع الدرارم على جامع الصحيح للبخارم:ىػ، 1041راي ادلتوىف الكاندىلوم: دمحم زك(  46
 وطبع هذا الشزح مه الجامعة اإلسالمیة باب العلىم كهزور بكا بىجاب باكستان.(  47
ادلملكة العربية السعودية، جامعة اإلماـ دمحم (، نقلو إىل العربية د/ زلمود فهمي حجازم، 1/109سزكُت، فؤاد، اتريخ الًتاث العريب:(  48

 ـ.1991ىػ،1011بن سعود اإلسالمية، 
 (.555-5/555:ىػ، نزىة اخلواطر1301احلسٍت، عبداحلي احلسٍت ادلتوىف (  49
 .19تقرير ٓتارم شريف للكاندىلوم:(  50
 .1/130ىدية العارفُت:البغدادم: إمسعيل ابشا، (  51
 .5/315األعالـقي: الزركلي: خَتالدين الدمش(  52
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 .1/35ىدية العارفُت:البغدادم: إمسعيل ابشا، (  53
 األرنؤكط، القادر عبد حتقيق(،5/159يف أخبار من ذىب: شذرات الذىبىػ، 1459العكرم، عبداحلي بن أمحد بن دمحم ادلتوىف (  54

 ق1045دمشق،سنة  كثَت بن دار ،األرانؤكط زلمود
 ـ1955 ،ىػ1045 /1، ط:َتكتالعلمية، ب الكتب دار(، 155كر صحاح الستة:احلطة يف ذ القنوجي: صديق حسن، (  55
 (.1/155معجم ادلؤلفُت:كحالة: عمر رضا، (  56
 (.5/191معجم ادلؤلفُت:كحالة: عمر رضا، (  57

ة ذكػػره كحالػػة، كلكػػٍت الأعتقػػده حقػػان، فمثػػل اإلمػػاـ البػػزدكم إذا كػػاف يقػػـو بشػػرح اجلػػامع الصػػحيح فكيػػف اليكػػوف للحنفيػػ كػػذا
 أمثاؿ ادلغلطائي كابن اذلماـ كالعيٍت كقاسم بن قطلوبغا اعتناء خاص هبذا الشرح مػن ىػذا اإلمػاـ العظػيمو كلوكػاف كػذلك لكػاف لشػرحو مكانػة

كلكن مل يسمع من ىذا الشرح قطو كاحلقيقة أنو كىم منو؛ كالسبب يف ذلك أف اإلماـ البزدكم لػو كتػاب ، كشهرة، كيعكف عليو الناس بعده
ؿ الفقػػو قػػاـ بشػػرحو اإلمػػاـ عبػػد العزيػػز البخػػارم، كادلؤلػػف كحالػػة قػػرأ أف ىنػػاؾ كتػػاب "كشػػف األسػػرار يف شػػرح البػػزدكم للبخػػارم " يف أصػػو 

ففهم منو أنو شرح مػن اإلمػاـ البػزدكم للجػامع الصػحيح ، كلػيس كػذلك ، بػل معنػاه: كتػاب عبػد العزيػز البخػارم يف شػرح أصػوؿ البػزدكم . 
 يف نسبة شرح اجلامع الصحيح للبزدكم ، كادلرجع ىو كماقلت . كهللا أعلم .كقدكىم لغَت كحالة كذلك 

 .1/393ىدية العارفُت:البغدادم: إمسعيل ابشا، (  58
 (.5/113معجم ادلؤلفُت:كحالة: عمر رضا، (  59
 (.5/135األعالـ:الزركلي: خَتالدين الدمشقي: (  60
 (، قدديي كتب خانو كراتشي، بدكف اتريخ.50-53فية لعبداحلي احلسٍت:الفوائد البهية يف تراجم احلناللكنوم: عبداحلي، (  61
 (.111-5/114شذرات الذىب:العكرم، عبداحلي بن أمحد بن دمحم، (  62
 (، ط مكتبة خياط بَتكت، بدكف اتريخ.1/359 أعياف القرف احلادم عشر:خالصة األثر يفاحمليب: دمحم أمُت، (  63
 (.155-3/155ُت:معجم ادلؤلفكحالة: عمر رضا، (  64
 ـ.1445نشره مكتبة الرمحانية الىور ابكستاف (  65
 031)1149-1145برقم  53-10/51يوجد سلطوطا يف بنكيبور اذلند  ،(1/101اتريخ الًتاث العريب:سزكُت، فؤاد، (  66
 ىػ.1150يف سنة  515كرقة.
 .الىور، بدكف اتريخ ( إسالمي أكادمي111، ص سَتة اإلماـ البخارمادلباركفورم: عبدالسالـ، (  67
 (.151رللو فكر كنظر:(  68
 (.5/533:ىػ، نزىة اخلواطر1301احلسٍت، عبداحلي احلسٍت ادلتوىف (  69
 (.1/553كشف الطنوف:ىػ،1455،ادلتوىفاحلنفي الركمي عبدهللا بن مصطفى:القسطنطيٍت(  70
 (5/555:ىػ، نزىة اخلواطر1301احلسٍت، عبداحلي احلسٍت ادلتوىف (  71
 (.553-5/551:ىػ، نزىة اخلواطر1301سٍت، عبداحلي احلسٍت ادلتوىف احل(  72
 (.5/153األعالـ:الزركلي: خَتالدين الدمشقي: (  73
 (.1/104اتريخ الًتاث العريب:سزكُت، فؤاد، (  74
 , ابألردك. عدد خاص حوؿ دار العلـو ديوبند ابذلند.355-355رللة الرشيد:(  75
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 (.5/540:ىػ، نزىة اخلواطر1301توىف احلسٍت، عبداحلي احلسٍت ادل(  76
 (.354-0/359:ىػ، نزىة اخلواطر1301احلسٍت، عبداحلي احلسٍت ادلتوىف (  77
طبػػع ىػػذا الكتػػاب يف أربػػع رللػػدات ضػػخمة يف  ،(1144-5/1195:ىػػػ، نزىػػة اخلػػواطر1301احلسػػٍت، عبػػداحلي احلسػػٍت ادلتػػوىف (  78

 ماء يف جوىانسربج، األفريقية اجلنوبية. كعليو حاشية من الشيخ بدر عامل ادلَتهتي.اجمللس العلمي  يف داهبيل اذلند  كيف مجعية العل
 ادلكتبػػة يف اخلطيػػة نسػػختو كيوجػػد رللػػدين يف الشػػرح يقػػع، (154الثقافػػة االسػػالمية يف اذلنػػد: ىػػػ،1301احلسػػٍت: عبػػداحلي ادلتػػوىف (  79

 ـ1953ىػ 1043الندكم، مطبوعات رلمع اللغة العربية بدمشق  ، تقدمي أبو احلسن علي احلسٍتابذلند الدكن آابد ْتيدر األصفية
 (.1/101اتريخ الًتاث العريب:سزكُت، فؤاد، (  80
 .105رللو فكر كنظر:(  81
، 1015اعتٌت بو الشيخ عبدالفتاح أبو غدة حلب مكتب ادلطبوعات االسالمية ، (0/33األعالـ:الزركلي: خَتالدين الدمشقي: (  82

 .تقنة للمسائل الفقهية اخلمس كعشرين اليت انتقدىا البخارم يف صحيحو بقولو فيها: كقاؿ بعض الناسىػ كمعو دراسة م1045
 (.315-1/311الطبقات السنية يف تراجم احلنفية:(  83
 ىػ. 1014طبع يف مؤسسة اخلليل اإلسالمية بفيصل آابد، مجهورية ابكستاف اإلسالمية، سنة(  84
 .1/395العارفُت: ىديةالبغدادم: إمسعيل ابشا، (  85
مجع فيو من الفوائد العلميػة، كالنكػت البديعيػة، مػا زاد يف قيمػة ىػذا الكتػاب، كمػا جعلػو ال يتسػتغٍت عنػو ادلدرسػوف فضػال عػن الطلبػة (  86

 .طبع من مكتبة االمدادية ٔتكة ادلكرمة على منواؿ حتشيتو على الكوكب الدرم على جامع الًتمذم،
 (.5/150:ىػ، نزىة اخلواطر1301ادلتوىف  احلسٍت، عبداحلي احلسٍت(  87
 (.3/151اتريخ األدب العريب:برككلماف، كارؿ، (  88
 (.1/53معجم ادلؤلفُت:كحالة: عمر رضا، (  89
 (.1/131األعالـ:الزركلي: خَتالدين الدمشقي: (  90
 (.3/155اتريخ األدب العريب:برككلماف، كارؿ، (  91
 (.1/109رارم على جامع الصحيح للبخارم:المع الدالكاندىلوم: دمحم زكراي، (  92
كتوجػػػػد نسػػػػخة منػػػػو يف مكتبػػػػة جامعػػػػة بشػػػػاكر،مجهورية  ،(5/1455:ىػػػػػ، نزىػػػػة اخلػػػػواطر1301احلسػػػػٍت، عبػػػػداحلي احلسػػػػٍت ادلتػػػػوىف (  93

 .ابكستاف اإلسالمية.
 (.105رللو فكر كنظر:(  94
 (.1/553طنوف:كشف الىػ،1455،ادلتوىفاحلنفي الركمي عبدهللا بن مصطفى:القسطنطيٍت(  95
كرقة، كقد قاـ بتحقيقو األستاذ ساجد أمحد  345كيوجد سلطوطا يف آاي صوفية  ،(1/101اتريخ الًتاث العريب:سزكُت، فؤاد، (  96

 الصدكم، من مكتبة النوادر حيات بتايف مَتبور ماهتيلو ابكستاف، كاعتقد أف ىذا الشرح أكرب من شرح احلافظ ابن حجر، كالعيٍت كغَتىم.
 (.5/151األعالـ:الزركلي: خَتالدين الدمشقي:(  97
 .1/95ىدية العارفُت:البغدادم: إمسعيل ابشا، (  98
 (.5/101األعالـ:الزركلي: خَتالدين الدمشقي:(  99

 (.105رللو فكر كنظر:(  100
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 م.1443هـ، 1010مكتبة الىعماویة كزاتشي نشره (  101
 (.053-051حدائق احلنفية:(  102
 (.0/55األعالـ:الدمشقي:الزركلي: خَتالدين (  103
 (.353علم احلديث كخدمتو يف ابكستاف: ( 104

 (.5/331لزركلي: خَتالدين الدمشقي:األعالـ ا105) 

 (.5/553:ىػ، نزىة اخلواطر1301احلسٍت، عبداحلي احلسٍت ادلتوىف (  106
 (.555-5/550:ىػ، نزىة اخلواطر1301احلسٍت، عبداحلي احلسٍت ادلتوىف (  107


